အယူအဆ တင္ျပခ်က္မ်ား ကို ဖိတ္ေခၚ ျခင္း
(က)ေယာက္်ား ပီသမွဳလကၡဏာမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
(ခ) လူမေ
ႈ ပါင္းစည္း ညီၫြတ္မႈတြင္ က်ား၊မ ေရးရာ မညီမွ်မႈ မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစမည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အုပ္စုအမ်ားအျပား သည္ လူမႈ အသိုက္အ၀န္း အေျခခံ ပဋိပကၡ၊ လူမ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး တင္းမာမႈ မ်ား
ျဖစ္ပြားေစေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည့္ အမုန္းစကား၊ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားၾကား အၾကမ္းဖက္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေနရပ္စြန္႕ခြာ တိမ္းေရွာင္ျခင္း၊
အၾကမ္းဖက္ ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားခ်န္လွပ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ စံမ်ား ႏွင့္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကဲ့သို႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူမႈ
အဖြဲအ
႕ စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳ ေနၾ ကရပါသည္။ ထို သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္
ခြဲျခားခ်န္လွပ္ထားမႈ အမ်ားအျပား ၏ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အရိပ္လကၡဏာ မ်ား - ေနအိမ္တြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်
အၾကမ္းဖက္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈ အခံရဆံုးသူ က မည္သူျဖစ္သနည္း မွအစ၊ မည္သူထံမွ ပံ့ပိုး၊ ေစာင့္ေရွာက္ သို႔မဟုတ္
ဂ႐ုစိုက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မွ တဆင့္
အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ ပုဂၢလိက နယ္ပယ္မ်ား တြင္ ျပဳမူေနထိ္ုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ မည္သို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသနည္း - ထင္ရွားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။
က်ား၊မမညီမွ်မႈ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ အႏွံ႔အျပားတြင္ ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္
ႀကီးမားသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေပါင္းစည္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ PSF မွ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္
လူမႈ ေပါင္းစည္းမႈ တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္ႏွစ္ခုတြင္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အယူအဆ တင္ျပခ်က္မ်ား ေပးပို႔တင္ျပရန္
ဖိတ္ေခၚ

လ်က္

ရွိပါသည္။

ေပးပို႔တင္ျပသူမ်ား

အေနျဖင့္

နယ္ပယ္

(က)

သို႔မဟုတ္

နယ္ပယ္

(ခ)

တစ္ခုအတြက္

အယူအဆတင္ျပခ်က္ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္ဖိတ္ေခၚမႈ
နယ္ပယ္ (က) - ေယာက္်ား ပီသမွဳလကၡဏာမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ ေယာက်ာ္းပီသသည့္ အယူအဆ သေဘာထားမ်ား ကို အေကာင္းျမင္ရႈေထာင့္မွ ရႈျမင္ျခင္း တို႔သည္ ပဋိပကၡ
ေျဖရွင္းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမႈတြင္ အေရးပါသည့္ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲမႈအား မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ခံရလ်က္
ရွိပါသည္။
ကမၻာတ၀ွမ္းမွ
အေထာက္အထားမ်ားအရ
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္
ရံဖန္ရံခါ
ပံ့ပိုးေပးသူမ်ား
ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ အမ်ိးသားမ်ား၏ အစဥ္အလာအရျဖစ္သည့္ အခန္းက႑မ်ား မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္
ထို
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေအာင္
စြမ္းေဆာင္
ႏိုင္စြမ္းမရွိမႈ
မ်ားမွ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ထပ္မံ
ျဖစ္ေပၚလာေအာင္
မီးေမြႊးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။1.
ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္
အမ်ိဳးသားမ်ား
ၾကံဳေတြ႕ရသည့္
ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားအား
အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ေယာက်ာ္းပီသသည့္အယူအဆသေဘာထားမ်ားအားက်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္း
သည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ၾသဇာရွိၿပီးသား နယ္ပယ္အမ်ားအျပားကို ထပ္မံအားျဖည့္ေပးျခင္းမ်ိဳး၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ
အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ႀကီးစိုးသည့္ စံ မ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏
အသံမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မရည္ရြယ္ဘဲ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။ ဤလုပ္ငန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
၏ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈရရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းတို႔မွ ေ၀းကြာသြားျခင္း မရွိေစရဘဲ အတူတကြ
လက္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား မ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ က်ား၊မေရးရာ လူမႈ စံ မ်ား အား အထူးအေလးထား
အာရံုစိုက္သည့္ ေယာက္်ား ပီသမွဳလကၡဏာမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း’ ႏွင့္ မည္သို႔ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္ ကို စူးစမ္းရွာေဖြ
သည့္ အေနျဖင့္ အယူအဆတင္ျပခ်က္မ်ားအား ကမၻာေပၚရွိ အေကာင္းဆံုး က်င့္သံုးမႈမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန ကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ တို႔ျဖင့္
တင္ျပရန္ ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲမ
႕ ွ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ ဆန္းစစ္မႈမွ က်ား၊မေရးရာ က႑တြင္ ေယာက္်ား ပီသမွဳလကၡဏာမ်ား ရႈေထာင့္မွ ရႈျမင္ျခင္းမွာ လြန္စြာ
နည္းပါးၿပီး တသမတ္တည္းမျဖစ္သည္ကို
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေယာက္်ား ပီသသည့္ လကၡဏာမ်ား ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား
မည္သို႔ပံုစံခ်မွတ္ရမည္၊ မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္မည္ဆိုသည္တို႔ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ဤအခ်က္အား က်ား၊မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးငယ္မ်ား
ႏွင့္
ဆိုင္သည့္
ကိစၥရပ္မ်ား
သက္သက္သာသာ
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍
(လြဲမွားစြာ)နားလည္သေဘာေပါက္မႈက ပိုမိုဆိုးရြားေစၿပီး က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မၾကာခဏ ျငင္းဆန္ တြန္းလွန္
မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

1

႐ိုက္၊ အိတ္ခ်္ (၂၀၁၄) ၊ ေယာက္်ား ပီသမွဳလကၡဏာမ်ား၊
ပဋိပကၡ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအား က်ား၊မေရးရာ အျမင္မ်ားျဖင့္ ရႈျမင္ျခင္း၊ ေဆ့ဖာေဝါလ္ ႏွင့္ ေနာ္ေရာ့ခ္စ္၊ ေဂ် ႏွင့္
အမ္ တီ၊ ကို (၂၀၁၈) ႀကိဳးမ်ားကို ဆြဲျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေယာက္်ား ပီသမွဳလကၡဏာမ်ား ၊ က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ား။ International
Alert၊ ဖန္တီးအိမ္ ႏွင့္ သဂၤဟ က်ား၊မေရးရာ အဖြဲ႕အစည္း

1

လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌္ ေယာက်ာ္းပီသမႈ လကၡဏာမ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား
တစ္ဦးခ်င္းစီအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားအား လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ျဖင့္ - တစ္ဦးခ်င္းအဆင့္ တြင္သာ ရွိပါသည္။ က်ား၊မခြဲျခားသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ က်င့္သံုးမႈမ်ား ႏွင့္ ၾသဇာအာဏာ
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ တို႔ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ေျပာင္းလဲေစမည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားလည္း ကင္းမဲ့လ်က္ရွိပါသည္။
ထိုခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္က
့ ယ
ို ္ကို မည္သို႔နားလည္ခံယူသည္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အပါအ၀င္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည္တ႔က
ို ို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ သေဘာေပါက္ေစရန္၊ တစ္ဦးခ်င္း၊ ဆက္ႏြယ္မႈ၊ ရပ္ရြာလူထု
ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္မ်ားတြင္ အၾကမ္းမဖက္သည့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းနည္းလမ္း အတြက္ ေနရာ ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ ႏွင့္ ၎၏ တန္ဖုိးကုုိ
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
လူမႈ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အေျခအေန မ်ားတြင္ ေယာက်ာ္းပီသ သည့္ အယူအဆ သေဘာထားမ်ားႏွင့္
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္၀င္စားပါသည္•
•
•
•
•

ဖခင္ဘဝ(အခေၾကးေငြမရရွိပဲေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ ျပဳစုုေဆာင္ရြက္မွဳေဆာင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားတြငအ
္ မ်ိဳးသားမ်ား၏

အခန္းက႑)

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေယာက်ာ္းပီသသည့္

အတူေဆြးေႏြးလုပ္က္ုင
ိ ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အမ်ိဳးသားမ်ားအား လူမႈစံႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား
မိတ္ဘက္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း

အယူအဆသေဘာထားမ်ား

ႏွင့္ ေဘးလူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္

ဆိုင္ရာ

ကိစၥမ်ားအား

ၾကားမွ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းျခင္း

တို႔တြင္

ေယာက္်ား ပီသမွဳလကၡဏာမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ပဋိပကၡ စီမံခန္႕ခြဲေရး
အပါအ၀င္ အၾကမ္းမဖက္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ၀န္းက်င္တြင္ ရွသ
ိ ည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား၊ ယံၾု ကည္မႈမ်ား ႏွင့္
အေလ့အထမ်ား ၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုႏ
ံ ွင့္ စနစ္တစ္ခုလံုးအား ဆန္းစစ္ျခင္း

အကယ္၍အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းသည့္သူမ်ားသည္ေျပာင္းလဲသင့္ေသာေယာက္်ားပီသမွဳလကၡဏာသေဘာတရားမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္
၎တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမႈ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈကို မည္သို႔မည္ပံု ကူညီ ပံ့ပိုးေပးမည္ကို
က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ
ရွင္းလင္းျပႏိုင္စြမ္းရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အာရံုစိုက္မည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါသည္။
စိတ္ကူးစိတ္သန္း
အသစ္မ်ား(အုုိင္ဒီယာမ်ား)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ႏွင့္ ေျပာင္းလဲသင့္ေသာေယာက္်ားပီသမွဳလကၡဏာသေဘာတရားမ်ား
စူးစမ္းရွာေဖြရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ရန္
လုပ္ေဆာင္မည့္
သင္ယူေလ့လာမႈကို အားေပးသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

စမ္းသပ္ရန္

လုပ္ငန္းမ်ားအား

နယ္ပယ္ (ခ )- လူမႈေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ တို႔တြင္ က်ား၊မ မညီမွ်မႈ မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစမည့္
စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္မႈမွာ ခ်ီးက်ဴးေလာက္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ား
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မူလရည္မွန္းခ်က္အေနျဖင့္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ် မႈ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းအား ဦးစားေပး၍ တက္ႂကြစြာ
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သည့္ လူမႈေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မႈမွာ အနည္းစုသာ က်န္ရွိေနပါသည္။ ထို႔ျပင္
လူမေ
ႈ ပါင္းစည္းညီၫြတ္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လက္ရွိႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မမ
ႈ ်ား သည္ က်ား၊မ ေရးရာ
မညီမွ်မႈအား ေျပာင္းလဲေစမည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံမႈမွာ နည္းပါးပါသည္။ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမႇင့္ျခင္းမွာ က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စံ မ်ား ေျပာင္းလဲရန္၊ က်ား၊မ
မညီမွ်မႈ ၏ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္၊ မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနေသးသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႏွင့္
အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား (ႏွင့္ အျခား က်ား၊မဆိုင္ရာ လူနည္းစု) မ်ား ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ရန္ ႏွင့္ ၎တို႔၏ လူမႈေရး
အဆင့္အတန္း ႏွင့္ တန္ဘမ
ို ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ က်ား၊မ ေရးရာ မညီမ်ွ မႈအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစမည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားအတြက္
အဓိက က်ပါသည္။
ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္သည့္

လူမအ
ႈ ဖြဲ႕အစည္းဆိုသည္မွာ

အားလံုး ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမႈ

ရွိေစရန္၊

ပိုင္ဆိုင္

ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနသည္ဟူေသာ
ခံစားမႈမ်ားကို
ဖန္တီးေပးရန္
ႏွင့္
လူတိုင္းအား
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေရွ႕သို႔
တက္လွမ္းႏိုင္မည့္
အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ရန္တ႔က
ို ို ဦးတည္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ နားလည္ထားပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတိုင္အား
လွမ္းကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တ၀ွမ္းလံုးတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ႏွင့္
မိန္းကေလးငယ္မ်ား
အား
အစဥ္အၿမဲ
သက္ေရာက္မႈရွိေနခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုဆ
ံ ိုင္ရာ မညီမွ်မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမွာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လူမႈေပါင္းစည္းညီၫြတ္ေရး ပိုမိုရွိေစျခင္း တို႔အတြက္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀သည့္ တိုးတက္မႈ ရရွိေစရန္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားသည့္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ မႈမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစမည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

2

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမႈေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈတြင္ က်ား၊မ ေရးရာ မညီမွ်မႈအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစမည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း အသစ္မ်ား(အုုိင္ဒီယာမ်ား) စမ္းသပ္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား သင္ယူေလ့လာမႈကို
အားေပးမည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိရွိထားၿပီး က်ား၊မေရးရာ
အေပၚ အေျချပဳသည့္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရး အစီအစဥ္ (ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးျခင္း၊
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး) ရႈေထာင့္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ (သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားသာဟု
ကန္႕သတ္ထားျခင္းမရွိ)
က်ား၊မအေျချပဳ
မညီမွ်မႈ
ႏွင့္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မည့္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္
ႀကိဳးပမ္းသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

လမ္းၫႊန္ခ်က္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္

က) ေျပာင္းလဲသင့္ေသာေယာက္်ားပီသမွဳလကၡဏာသေဘာတရားမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ခ) လူမႈ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔တြင္ က်ား၊မ ေရးရာ မညီမွ်မႈ မ်ားအား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေစမည့္
စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တို႔ကို
ျမႇင့္တင္ေပးမည့္
ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မည့္၊ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထံမွ အယူအဆ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါသည္။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအားလံုးသည္ ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ေျပာင္းလဲမႈ

သီအိုရီ

၏

ဦးစားေပးမႈ

မ်ားျဖစ္ေသာ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔အား တုံ႔ျပန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္ပဋိပကၡ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - အဓိကအားျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္တြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အုပ္စုမ်ားအား ပဋိပကၡႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစၿပီး တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ကူညီေပးျခင္း
၂) ဦးေဆာင္မႈ အေထာက္အကူေပးျခင္း - ေအာက္ေျခအဆင့္မွ စ၍ ထိပ္ဆံုးအဆင့္အထိ လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား
၁)

ပိုမိုတန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစၿပီး
တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
၃) ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားအား ၾသဇာလႊမ္းမိုးျခင္း - အစိုးရပိုင္းမွ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ား ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အား က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ကို ပိုမိုအေလးထားရန္ ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ စံ မ်ား၊ မူဝါဒ ႏွင့္
က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အယူအဆတင္ျပခ်က္ ေပးပို႔ရန္ ဖိတ္ေခၚမႈ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သာတူညီမွ်မႈကို
တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား ဖန္တီးျခင္းတို႔အား ပိုမို ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း၏
အက်ိဳးရလဒ္ ပန္းတိုင္အား ၎တို႔ ၏ လုပ္ငန္းမွ မည္သို႔ အေထာက္အကူျပဳမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ၎တို႔မွ လူမႈ ေပါင္းစည္းမႈအတြက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ရည္မွန္းခ်က္
ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္
အေရးႀကီးသည့္
လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္
(က) ေျပာင္းလဲသင့္ေသာေယာက္်ားပီသမွဳလကၡဏာသေဘာတရားမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို
သို႔မဟုတ(္ ခ) လူမႈ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ေရး
အတြက္ က်ား၊မေရးရာမညီမွ်မႈမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစမည့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ မည္သည္ကို အသံုးျပဳမည္ဆိုသည္အား မည္သို႔
စဥ္းစားသည္ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္း၍ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသာဓက ျဖင့္ တင္ျပရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္
၎တို႔ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ဆန္းသစ္တီထြင္သည့္ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား အား မည္သို႔
သေဘာေပါက္နားလည္
ထားသည္ကိုလည္း
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား
၎တို႔အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈ
သီအိုရီတြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈရရွိရန္ မည္သို႔ ကူညီမည္ဆိုသည္ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္
ဖိတ္ေခၚထားေသာ္လည္း ေပါင္းစည္း
လုပ္ငန္းအေနျဖင့္
အျခား
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား(အုုိင္ဒီယာ)
အတြက္
ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုလက္ခံပါသည္။
ဤ
ဖိတ္ေခၚမႈ
တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္
နယ္ပယ္
ႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္
(က) ေျပာင္းလဲသင့္ေသာေယာက္်ားပီသမွဳလကၡဏာသေဘာတရားမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို
သို႔မဟုတ္ (ခ) လူမႈေပါင္းစည္း ညီၫြတ္မႈတြင္
က်ား၊မ ေရးရာ မညီမွ်မႈ မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစမည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တို႔ အနက္မွ တစ္ခုအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္
ေပးပို႔တင္ျပသူမ်ားသည့္

•

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ (ဥပမာ - ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ၊ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ) ၿမိဳ႕ျပမ်ား ႏွင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ ပဋိပကၡ အေလးထား မႈ
ပါ၀င္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ (ျမစ္ႀကီးနား၊လားရွိဳး၊ စစ္ေတြတို႔ကဲ့သို႔ေသာ) ပဋိပကၡ ထိခိုက္ခံစား ရသည့္ေနရာမ်ား တြင္
နယ္ေျမအလိုက္ အာရံုစိုက္မည့္ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားအား ႀကိဳဆိုပါသည္။ ေပါင္းစည္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္က်ားမေရးရာတန္းတူညီမွ်ျခင္း
ႏွင့္ ေျပာင္းလဲသင့္ေသာေယာက္်ားပီသမွဳလကၡဏာသေဘာတရားမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို တို႔ႏွင့္ သီးသန္႔ သက္ဆိ္ုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား
ေပၚေပါက္ႏိ္ုင္ေခ်ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခား ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ လည္း ႀကိဳဆိုပါသည္။

•

ဤဖိတ္ေခၚမႈသည္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ အယူအဆတင္ျပခ်က္မ်ားအား ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၃၀) ရက္
စေနေန႕တြင္ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုျပဳလႊာအျပည့္အစံု
တင္ျပသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၍ အသိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး
ထိုအခ်ိန္တြင္ လမ္းၫႊန္မႈ အား မွ်ေ၀မည္ ျဖစ္သည္။ ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ပ်မ္းမွ် ေထာက္ပံ့ေငြ ပမာဏမွာ ကန္ေဒၚလာ ၂၀၀,၀၀၀

3

ျဖစ္ေသာ္လည္း
ကၽြႏ္ုပ္တိုအေနျဖင့္ေသးငယ္သည့္
နည္းသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေလွ်ာက္ထားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မန
ွ ္းထားပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

ပမာဏ

•

ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေပးပို႔မည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား
ရွာေဖြေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ သုေတသန သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္လွ်င္ ထိုထက္ပို၍ ကာလတိုေသာ
စိီမံကိန္းမ်ား အားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ထတ
ု ္ထားၿပီး ျဖစ္ၿပီး အေထာက္အထားရွိထားသည့္ ျပႆနာမ်ားကို
ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း အသစ္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္မည့္ အၾကံဉာဏ္ မ်ားကိုလည္း ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲမ
႕ ွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

•

ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လူမႈေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈ ေျပာင္းလဲသင့္ေသာေယာက္်ားပီသမွဳလကၡဏာသေဘာတရားမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ႏွင့္ က်ားမ မညီမွ်မႈမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစမည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ သက္ဆင
ို ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈသီအိုရီ အား ဤ ဖိတ္ေခၚမႈ
ႏွင့္အတူ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ လမ္းၫြန္ခ်က္ တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

•

ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အယူအဆတင္ျပခ်က္ ပံုစံအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ (http://www.paungsiefacility.org/templates.html)

တြင္ ရယူႏိ္ုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ထို ပံုစံကို အသံုးျပဳပါ။

ဆက္သြယ္ရန္
ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သင္တို႔၏ အယူအဆ တင္ျပခ်က္ ေရးသားျပဳစုရာတြင္ ကူညီ ေပးႏိုင္ပါသည္။ သင္တို႔အေနျဖင့္

Shwe Yee Oo - Programme Officer (Gender & Inclusion): syo@paungsiefacility.org ထံသို႔ ဆက္သြယ္ နုုိ္င္ပါသည္။
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